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FOLHA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PREÇO TOTALCUSTO TOTAL

386.494,96 473.253,08INSTALAÇAO DA OBRA01.00.00

2.078.651,18 2.549.141,47DEMOLIÇOES E REMOÇOES02.00.00

7.056.467,08 8.542.077,57TRABALHOS EM TERRA03.00.00

11.245.294,39 13.829.437,64GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05.00.00

114.119,68 140.346,87DRENAGEM19.00.00

1.685.249,17 2.073.098,42PAVIMENTAÇAO20.00.00

532.382,75 654.709,38URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES21.00.00

224.113,68 275.614,92VIGILÂNCIA22.00.00

1.790.052,00 2.201.406,00ADMINISTRAÇÃO LOCAL23.00.00

350.174,34 430.644,42SERVICOS TECNICOS43.00.00

139.036,68 161.157,24EQUIPAMENTOS45.00.00

254.878,80 313.449,60CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO50.00.00

R$ 31.644.336,61PREÇO TOTAL - JAN/2022 R$ 25.856.914,71

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE
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UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
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BDI /
MULTIPLICADOR

INSTALAÇAO DA OBRA01.00.00

ESCRITORIO DE OBRA01.01.00

22,98%9.263,24SUDECAP_01/2022 34.175,7911.391,933,0000UNESCRITORIO DE FISCALIZAÇAO TIPO II01.01.09

22,98%9.263,24SUDECAP_01/2022 34.175,7911.391,933,0000UNESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO II01.01.12

BARRACAO DE OBRA01.02.00

22,98%12.276,66SUDECAP_01/2022 45.293,5215.097,843,0000UNVESTIARIO TIPO II01.02.07

22,98%63,31SUDECAP_01/2022 11.211,8477,86144,0000M2AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM01.02.11

22,98%6.582,30SUDECAP_01/2022 16.189,828.094,912,0000UNDEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO II01.02.13

22,98%3.644,48SUDECAP_01/2022 13.445,944.481,983,0000UNDEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS01.02.15

22,98%7.838,50SUDECAP_01/2022 28.919,379.639,793,0000UNINSTALAÇAO SANITARIA TIPO II01.02.21

22,98%5.526,07SUDECAP_01/2022 20.387,886.795,963,0000UNREFEITORIO TIPO II01.02.26

PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM01.03.00

22,98%363,60SUDECAP_01/2022 32.195,52447,1672,0000M2PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES  2,40 X
1,20 M, PADRÃO CEF

01.03.03

TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)01.04.00

22,98%98,54SUDECAP_01/2022 121.180,00121,181.000,0000MCOMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME PBH01.04.02

22,98%7,88SUDECAP_01/2022 9.690,009,691.000,0000MTELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE01.04.09

22,98%6,78SUDECAP_01/2022 1.668,008,34200,0000MPROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X701.04.10

22,98%7,89SUDECAP_01/2022 4.850,009,70500,0000MREMANEJAMENTO DE TAPUME01.04.20

INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA01.06.00

22,98%761,99SUDECAP_01/2022 1.874,20937,102,0000UNPADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ
27,0KW (3F+N)

01.06.01

22,98%177,2397741_SINAPI-12/2021 435,92217,962,0000UNPADRAO COPASA - KIT CAVALETE METAL E REGISTRO 3/4"01.06.11

FOSSA E SUMIDOURO01.07.00
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22,98%513,2401.07.02_SUDECAP-
01/2022

1.893,54631,183,0000UNFOSSA SEPTICA E SUMIDOURO DN=1,20M H=4,00M01.07.12

REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO01.08.00

22,98%17,94SUDECAP_01/2022 8.824,0022,06400,0000MTUBO PVC      D= 100 MM01.08.01

22,98%58,58SUDECAP_01/2022 28.816,0072,04400,0000MTUBO PVC      D= 200 MM01.08.03

22,98%7,74SUDECAP_01/2022 3.808,009,52400,0000MTUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2")01.08.20

BANHEIRO QUIMICO01.10.00

15,91%520,15ED-
50155_SETOP_10/2021

32.557,14602,9154,0000MESBANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO01.10.21

SINALIZAÇAO01.11.00

15,91%10,31SUDECAP_01/2022 1.075,5011,9590,0000UNMESPLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X2001.11.04

22,98%39,55SUDECAP_01/2022 729,6048,6415,0000UNCONE EM PVC H= 75 CM01.11.07

22,98%171,3901.11.05_SUDECAP-
01/2022

843,12210,784,0000UNFAIXA MORIM 6,00M X 0,80M EM TECIDO COMUM E EUXALIPTO01.11.31

VISTORIA CAUTELAR01.12.00

22,98%327,82SUDECAP_01/2022 6.047,25403,1515,0000UNVISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M201.12.01

22,98%409,68SUDECAP_01/2022 6.045,84503,8212,0000UNVISTORIA CAUTELAR - 101M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 200M201.12.02

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO E/OU
DESMOBILIZAÇÃO)

01.60.00

22,98%113,26CPU 278,58139,292,0000UNTRANSPORTE DE ESPARGIDOR01.60.01

22,98%450,0068.20.01_SUDECAP-
01/2022

1.106,82553,412,0000UNTRANSPORTE DE VIBROACABADORA01.60.02

22,98%450,0068.20.01_SUDECAP-
01/2022

1.106,82553,412,0000UNTRANSPORTE DE ROLO COMPACTADOR AÇO LISO01.60.03

22,98%450,0068.20.01_SUDECAP-
01/2022

1.106,82553,412,0000UNTRANSPORTE DE ROLO DE PNEUS01.60.04

22,98%450,0068.20.01_SUDECAP-
01/2022

1.106,82553,412,0000UNTRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS01.60.05

22,98%450,0068.20.01_SUDECAP-
01/2022

1.106,82553,412,0000UNTRANSPORTE DE CONJUNTO MOTONIVELADORA E GRADE DE DISCO01.60.06

22,98%450,0068.20.01_SUDECAP-
01/2022

1.106,82553,412,0000UNTRANSPORTE DE ROLO PÉ DE CARNEIRO01.60.07

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE
E UNIDADE

ORÇAMENTO Nº

07/04/2022

SAULO A. O. VIANA - SD--002817-8

DPBI-SD

220062

DIRETORIA

DINF-SD



PLANILHA DE ORÇAMENTO

HORISTA MENSALISTA

MÊS / REF.TIPO DE TABELA PLANO DE OBRAS

Onerada

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOSEMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS DE OBRAS DE TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE DOS CÓRREGOS OLARIA E JATOBÁ - 2ª ETAPA

0341:B2-S-INF-11JAN/2022

4/10

FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

SUDECAP REFERÊNCIA

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI /
MULTIPLICADOR

Total do Grupo: 01.00.00 473.253,08

DEMOLIÇOES E REMOÇOES02.00.00

DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO02.11.00

22,98%8,13ED-48486_SETOP-
01/2022

3.552,0010,00355,2000M2PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO

02.11.21

22,98%8,60ED-48492_SETOP-
01/2022

76.990,6610,587.277,0000M2DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO, INLCUSIVE
AFASTAMENTO

02.11.22

CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO02.12.00

22,98%2,02SUDECAP_01/2022 496,002,48200,0000MCORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO02.12.01

DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO02.13.00

22,98%301,60SUDECAP_01/2022 1.208.424,78370,913.258,0000M3ARMADO  - MANUAL02.13.02

DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO02.14.00

22,98%99,76SUDECAP_01/2022 922.111,95122,687.516,4000M3DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS02.14.01

REMOÇAO DE MEIO-FIO02.15.00

22,98%7,77SUDECAP_01/2022 5.659,529,56592,0000MPREMOLDADO DE CONCRETO02.15.01

DEMOLIÇAO, REMOÇAO E CARGA MECANICA02.16.00

22,98%6,50SUDECAP_01/2022 61.523,007,997.700,0000M2DE CONSTRUÇOES DE ALVENARIA02.16.01

CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO02.27.00

22,98%2,40SUDECAP_01/2022 36.809,102,9512.477,6600M3MECANICA02.27.02

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO02.28.00

15,91%70,00COTAÇÃO+ BINÁRIO 112.541,1881,141.387,0000VGDESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA - FICHA DE BOTA FORA EM
CAMINHAO TRUCK - CAPACIDADE 9M3

02.28.10

22,98%1,6395875_SINAPI-01/2022 121.033,282,0060.516,6400M3KM2 KM < DMT <= 5 KM02.28.13

Total do Grupo: 02.00.00 2.549.141,47

TRABALHOS EM TERRA03.00.00
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DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO03.01.00

22,98%1,12ED-50701_SETOP-
01/2022

3.450,001,382.500,0000M2CAPINA MANUAL DE TERRENO03.01.21

ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA03.05.00

22,98%4,18CPU 493.239,545,1495.961,0000M3EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA03.05.11

CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO03.12.00

22,98%2,34SUDECAP_01/2022 449.469,502,88156.065,8000M3MECANICA03.12.03

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA03.13.00

22,98%1,60SUDECAP_01/2022 2.470.739,331,971.254.182,4000M3KMDMT  > 5 KM03.13.04

22,98%1,6395875_SINAPI-01/2022 1.530.943,662,00765.471,8300M3KM2 KM < DMT <= 5KM03.13.13

ATERRO COMPACTADO03.15.00

22,98%20,38SUDECAP_01/2022 1.085.666,8625,0643.322,7000M3COM PLACA VIBRATORIA03.15.02

22,98%2,20ED-51095_SETOP-
01/2022

46.055,262,7116.994,5600M3COM ROLO VIBRATORIO03.15.21

ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. S/ CAMINHOES03.19.00

22,98%5,22SUDECAP_01/2022 1.030,416,42160,5000M3H <= 1.5 M03.19.01

22,98%5,6590108_SINAPI-01/2022 462,186,9566,5000M31.5 M < H <= 3.0M03.19.22

ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE03.20.00

22,98%6,28SUDECAP_01/2022 232.004,537,7230.052,4000M3MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO03.20.01

REATERRO DE VALA03.22.00

22,98%20,38SUDECAP_01/2022 3.884,3025,06155,0000M3COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE03.22.02

REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO03.23.00

22,98%4,12ED-51123_SETOP-
01/2022

3.001,445,07592,0000M2COM PLACA VIBRATORIA03.23.23

DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA03.30.00
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15,91%70,00COTAÇÃO+ BINÁRIO 1.422.952,1881,1417.537,0000VGFICHA DE BOTA FORA EM CAMINHAO TRUCK - CAPACIDADE 9M303.30.01

15,91%95,00COTAÇÃO+ BINÁRIO 799.178,38110,117.258,0000VGFICHA DE EMPRESTIMO EM CAMINHÃO TRUCK - CAPACIDADE 9M3 - INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO E CARGA

03.30.02

Total do Grupo: 03.00.00 8.542.077,57

GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05.00.00

ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO05.01.00

22,98%94,46CPU 724.847,36116,176.239,5400TJOGADA05.01.11

22,98%190,00ED-49541_SETOP-
10/2021

2.286.713,59233,669.786,5000M3ARRUMADA05.01.22

MANTA DRENANTE GEOTEXTIL05.11.00

22,98%3,85SUDECAP_01/2022 81.393,844,7317.208,0000M2MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >=  9 KN/M05.11.01

GABIAO05.20.00

22,98%486,67CPU 10.054.968,00598,5116.800,0000M3GABIÃO TIPO CAIXA MALHA 8X10CM FIO 2,7MM ZN/AL + PVC C/ENCHIMENTO
PEDRA GNAISSE H=100CM

05.20.21

22,98%758,30CPU 681.514,85932,56730,8000M3GABIÃO TIPO COLCHAO MALHA 6X8CM FIO 2MM  ZN/AL + PVC C/ENCHIMENTO
PEDRA GNAISSE  H=23CM

05.20.28

Total do Grupo: 05.00.00 13.829.437,64

DRENAGEM19.00.00

REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-119.04.00

22,98%149,09SUDECAP_01/2022 16.501,50183,3590,0000MDN=  400 MM19.04.01

22,98%232,78SUDECAP_01/2022 5.725,40286,2720,0000MDN=  600 MM19.04.03

CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR19.07.00

22,98%496,75SUDECAP_01/2022 10.202,03610,9016,7000M3TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO19.07.01

FORMA PARA BERÇO19.08.00

22,98%24,20SUDECAP_01/2022 392,8329,7613,2000M2EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA19.08.01

ALA DE REDE TUBULAR19.10.00
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22,98%1.080,07SUDECAP_01/2022 6.641,351.328,275,0000UND=  600 MM19.10.03

CAIXA PARA BOCA LOBO19.11.00

22,98%2.176,60SUDECAP_01/2022 32.121,362.676,7812,0000UNDUPLA19.11.02

CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO19.13.00

22,98%319,41SUDECAP_01/2022 9.427,44392,8124,0000UNTIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP19.13.02

CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO19.14.00

22,98%107,99SUDECAP_01/2022 3.187,44132,8124,0000UNTIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP19.14.02

POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP19.18.00

22,98%2.044,02SUDECAP_01/2022 2.513,742.513,741,0000UND=  600 MM19.18.03

CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP19.21.00

22,98%614,51ED-48568_SETOP-
01/2022

1.511,44755,722,0000MTIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS AÇO CA2519.21.21

TAMPAO DE POÇO DE VISITA19.22.00

22,98%873,64SUDECAP_01/2022 1.074,401.074,401,0000UNFERRO FUNDIDO NODULAR19.22.02

DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP19.23.00

22,98%703,29SUDECAP_01/2022 25.947,30864,9130,0000MD=  600 MM19.23.03

SARJETA - PADRAO SUDECAP19.30.00

22,98%25,48SUDECAP_01/2022 9.276,6431,34296,0000MTIPO B - (50X10)CM - DES-R0119.30.05

ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP19.32.00

22,98%27,97SUDECAP_01/2022 15.824,0034,40460,0000M2TIPO B - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM19.32.02

Total do Grupo: 19.00.00 140.346,87

PAVIMENTAÇAO20.00.00

REGULARIZAÇAO20.01.00
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UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE
E UNIDADE

ORÇAMENTO Nº
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

SUDECAP REFERÊNCIA

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI /
MULTIPLICADOR

22,98%1,92100576_SINAPI-
01/2022

19.688,542,368.342,6000M2REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO20.01.21

SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.20.04.00

22,98%188,79SUDECAP_01/2022 387.380,29232,171.668,5200M3COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)20.04.03

BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED.20.06.00

22,98%164,96CPU 338.492,65202,871.668,5200M3COM BRITA GRADUADA SIMPLES20.06.20

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA20.10.00

22,98%0,81SUDECAP_01/2022 160.177,921,00160.177,9200TxKMDMT > 10KM20.10.03

IMPRIMAÇAO20.11.00

22,98%10,45CPU 107.202,4112,858.342,6000M2IMPRIMAÇAO COM CM-3020.11.10

PINTURA20.12.00

22,98%2,36SUDECAP_01/2022 24.193,542,908.342,6000M2PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C20.12.01

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE20.13.00

22,98%579,15CPU 998.247,09712,241.401,5600TFORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA C, COM CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE20.13.24

22,98%21,88ED-7601_SETOP-
01/2022

37.715,9826,911.401,5600TAPLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) FAIXA
"C", CAMADA DE ROLAMENTO, COM CAP 50/70

20.13.25

Total do Grupo: 20.00.00 2.073.098,42

URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES21.00.00

MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP21.03.00

22,98%33,98SUDECAP_01/2022 24.739,6841,79592,0000MMEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP
TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM

21.03.03

PASSEIOS21.05.00

22,98%39,83SUDECAP_01/2022 43.494,2448,98888,0000M2DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL21.05.01

LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO  DE MATERIAIS EM PASSEIO21.07.00

22,98%15,53SUDECAP_01/2022 1.356,8619,1071,0400M3SOLO EM AREA DE PASSEIO21.07.01

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE
E UNIDADE

ORÇAMENTO Nº
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DIRETORIA
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

SUDECAP REFERÊNCIA

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI /
MULTIPLICADOR

CERCA DE MOURAO A CADA 2,5 M21.15.00

22,98%194,49SUDECAP_01/2022 437.699,40239,181.830,0000MTIPO 5-MOURAO PV E TELA GALV.#2"FIO12,4 FIOS ARAME21.15.05

GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO21.30.00

22,98%15,06SUDECAP_01/2022 147.419,2018,527.960,0000M2GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA21.30.07

Total do Grupo: 21.00.00 654.709,38

VIGILÂNCIA22.00.00

VIGILÂNCIA22.01.00

22,98%12.450,76CPU 275.614,9215.311,9418,0000MESVIGILÂNCIA 2ª A 6ª; 17H-07H E SÁBADO / DOMINGO / FERIADO - 24H22.01.01

Total do Grupo: 22.00.00 275.614,92

ADMINISTRAÇÃO LOCAL23.00.00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL23.01.00

22,98%17.900,52CPU 2.201.406,0022.014,06100,0000UNDADMINISTRAÇÃO LOCAL23.01.01

Total do Grupo: 23.00.00 2.201.406,00

SERVICOS TECNICOS43.00.00

TOPOGRAFIA43.01.00

22,98%19.454,13SUDECAP_01/2022 430.644,4223.924,6918,0000MESEQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA43.01.03

Total do Grupo: 43.00.00 430.644,42

EQUIPAMENTOS45.00.00

VEICULOS45.01.00

15,91%3.862,13CPU 161.157,244.476,5936,0000MESLOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO, INCLUINDO 25O L
DE GASOLINA

45.01.11

Total do Grupo: 45.00.00 161.157,24

CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO50.00.00

CAMINHAO, CARROCERIA E CAVALO MECANICO50.10.00

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE
E UNIDADE

ORÇAMENTO Nº

07/04/2022

SAULO A. O. VIANA - SD--002817-8

DPBI-SD

220062

DIRETORIA

DINF-SD



PLANILHA DE ORÇAMENTO

HORISTA MENSALISTA

MÊS / REF.TIPO DE TABELA PLANO DE OBRAS

Onerada

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOSEMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS DE OBRAS DE TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE DOS CÓRREGOS OLARIA E JATOBÁ - 2ª ETAPA

0341:B2-S-INF-11JAN/2022

10/10

FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

SUDECAP REFERÊNCIA

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI /
MULTIPLICADOR

22,98%120,6250.10.50_SUDECAP-
01/2022

186.908,40148,341.260,0000HCHP/CAMINHAO TANQUE, 10000L50.10.60

22,98%50,4450.10.51_SUDECAP-
01/2022

126.541,2062,032.040,0000HCHI/CAMINHAO TANQUE, 10000 L50.10.61

Total do Grupo: 50.00.00 313.449,60

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE
E UNIDADE

ORÇAMENTO Nº

07/04/2022

SAULO A. O. VIANA - SD--002817-8

DPBI-SD

220062

DIRETORIA

DINF-SD



















































































































CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 
CERTIFICADO DE LICENÇA AMBIENTAL N.º 0536/19 

 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 
 

O Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM no uso de suas atribuições, e com base na Lei Municipal 4.253, 
de 04 de Dezembro de 1985, regulamentada pelo Decreto 5.893, de 16 de Março de 1988, Lei Municipal 7.277, de 
17 de Janeiro de 1997 e suas modificações, Deliberações Normativas nº 42/02, 48/03 e 58/07, concede Licença de 
Instalação, à Superintendência de Desenvolvimento da Capital / SUDECAP – CNPJ 17.444.886/0001-65, com 
validade até 02 de setembro de 2023, para o empreendimento Tratamento de fundo de vale, Interceptor de 
esgotos, Drenagem, Pavimentação e Reservatórios de detenção dos córregos Jatobá e Olaria, integrante do 
Programa de Recuperação Ambiental e Saneamento dos Fundos de Vale e dos Córregos em Leito Natural de Belo 
Horizonte - DRENURBS, a ser implementado na área circundada pelas avenidas Waldyr Soeiro Emrich (Via do 
Minério), Senador Levindo Coelho, Nélio Cerqueira e Afonso Vaz de Melo e pela rua Olaria, bairro Barreiro, 
Regional Barreiro, conforme processo Administrativo n.º 01-068.120/07-71 e deliberação em reunião ordinária do dia 
28/08/2019. 
 
Esta licença está vinculada ao cumprimento integral das condicionantes e notas do Anexo 01 e 02. 
 
 
 

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2019. 
 

 
Mário de Lacerda Werneck Neto  

Secretário Municipal de Meio Ambiente  
Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente  
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ANEXO 01 

CONDICIONANTES  
 

No. CONDICIONANTES PRAZOS 

1 
Apresentar cadastro atualizado de ocupação da área da BD Olaria e esclarecer como será 
realizada a desocupação, apresentando o Plano de Desapropriação e Relocalização de 
Famílias, com parecer da URBEL.  

Antes do início das 
obras 

2 
Apresentar/adequar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
conforme Termo de Referência constante do Anexo 02. 

Antes do início das 
obras 

3 

Apresentar, para análise da SMMA, Relatórios de Atividades Semestrais do Programa de 
Gestão Integrada, especialmente das ações de Educação Ambiental, Comunicação Social e 
Remoção e Reassentamento de Famílias. O relatório deverá incluir o Monitoramento 
Ambiental, conforme formulário padrão SUDECAP, comprovando a gestão ambiental da obra, 
com todas as ações, mitigações e controles adotados no período de análise (Ver Nota 1). O 
relatório deverá demonstrar ainda o atendimento aos demais planos e programas previstos no 
PCA e a gestão dos resíduos da construção civil. 

Semestralmente 

4 
Solicitar autorização da SMMA para as supressões e transplantios, à medida que se fizerem 
necessários. 

Durante as obras 

5 
Apresentar atualização das obras do interceptor realizadas pela COPASA e as 
compatibilizações que serão executadas pela SUDECAP. 

Durante as obras 

7 
Elaborar plano de manutenção / limpeza dos reservatórios de detenção, explicitando 
responsabilidade, metodologia operacional e periodicidade e encaminhá-lo à SMMA e à 
Regional. 

Até o final das obras 

8 
Implantar o Projeto Paisagístico, incluindo as áreas remanescentes das desapropriações e 
áreas de lazer (ex. praças e campo de futebol), para toda a área de intervenção, após 
aprovação da GEAVA/SMMA. 

Até o final das obras 

9 
Efetuar o plantio e a manutenção de gramíneas em toda a extensão permeável do canal e dos 
reservatórios, garantindo o replantio sempre que necessário. 

Até o final das obras 

10 
Implantar projeto executivo viário n° 3HVF-00085/16 (Adequação Viária) aprovado pela 
BHTRANS. 

Até o final das obras 
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No. CONDICIONANTES PRAZOS 

11 
Implantar projeto executivo viário n° 3HVFI-00012/16 (Travessias de pedestres no entorno das 
bacias de detenção dos córregos Olaria e Jatobá) aprovado pela BHTRANS 

Até o final das obras 

12 
Adotar medidas para conservação da área a ser destinada a uso público de lazer e da faixa de 
preservação da margem dos córregos Jatobá e Olaria que minimizem riscos de invasões, uso e 
ocupação indevidos e supressões de espécimes arbóreos. 

No requerimento da 
LO 

13 

Apresentar parecer da SLU, sobre a forma e condição da coleta de resíduo sólido para a região 
após a implantação do empreendimento, contemplando a área a ser preservada, o leito do 
córrego e a área de uso público, considerando também a possibilidade da implantação de 
coleta seletiva de resíduos. 

No Requerimento de 
LO 

 

Notas: 

1. O monitoramento ambiental deverá ser diário, com a emissão de relatórios mensais, sendo apresentados semestralmente à SMMA os resultados 

desse monitoramento. Os relatórios de monitoramento deverão ser protocolados na primeira quinzena do mês subsequente ao final de cada 

semestre. 
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ANEXO 02 

 TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL – PGRCC 

 
1 - Informação Geral 
 

 Identificar o empreendimento - razão social, nome fantasia e CNPJ. 
 Identificar o responsável legal pelo empreendimento - nome, endereço e telefone; 
 Identificar o responsável técnico pela elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil com nome, endereço e telefone 

acompanhado de ART ou RRT; 
 No início da obra deverá ser apresentado a identificação do responsável técnico pela implantação, acompanhamento e monitoramento do Plano 

de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil- PGRCC com nome, endereço e telefone acompanhado de ART ou RRT. 
 
2 - Características Básicas da obra 
 

 Apresentar a localização do empreendimento (utilizar base cartográfica em escala 1:10.000). 
 Apresentar descritivo sobre as possíveis demolições no empreendimento; 
 Apresentar descritivo sobre o Sistema Construtivo da obra; 
 Apresentar descritivo da movimentação de terra corte e ou aterro;  
 Apresentar descritivo da existência de material lenhoso oriundo de vegetação;  
 Apresentar descritivo detalhado da movimentação de terra quando for obra de tratamento de fundo de vale.  

 
 
3- Diagnóstico dos Resíduos 
 

 Apresentar Memória de Cálculo, contemplando estimativa da geração dos resíduos, conforme projeto executivo (quando houver), com 
identificação e quantificação em conformidade com as classes estabelecida pela Resolução CONAMA n° 307/2002 e suas alterações; 

 Apresentar iniciativas para a não geração ou minimização dos resíduos; 
 Apresentar iniciativas para reaproveitamento e/ou reutilização dos resíduos; 
 Apresentar descritivos sobre forma de triagem, segregação, transporte, acondicionamento e armazenamento dos resíduos na área interna da 

obra; 
 Apresentar descritivo sobre forma de transporte e destino final dos resíduos;  
 Apresentar a listagem das prováveis empresas ou locais de destino final (ATT não é destino final); Estes locais devem possuir Licença Ambiental. 

 
4 - Monitoramento  

 
O Plano PGRCC deverá ser implementado a partir do início da obra e atender as Diretrizes estabelecidas conforme Anexo I deste Termo. Para fins de 
monitoramento deverá ser apresentado Relatórios Periódicos de Monitoramento semestral, ou o que for estabelecido na Licença Ambiental.  
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5 - Cronograma de implantação do PGRCC 
 

Apresentar cronograma de implantação do PGRCC, com informação prevista para o início e fim. 

 
ANEXO I 

 
Orientação Técnica para Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

 
I - Introdução 

 
A Lei Federal n° 12.305/2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto 
até a etapa de disposição final.  A Resolução 307/2002 do CONAMA define que o gerador dos resíduos é responsável pela gestão de todo o resíduo que 
gera. 
A citada Resolução estabelece em seu artigo 8º que atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental deverão ter o Projeto de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil analisado durante o processo de licenciamento pelo órgão ambiental competente.  
Conforme Lei Municipal n° 10.522 de 2012, os geradores de resíduos da construção civil, responsáveis pela execução de obras de civis, que estejam 
sujeitas à obtenção de licença outorgada pelo Poder Executivo deverão elaborar e implementar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil – PGRCC, conforme estabelecido na legislação.  
 
A legislação preconiza que os resíduos da construção civil devem ser integralmente triados – segundo a classificação definida pela Resolução CONAMA n° 
307/2002 e suas alterações – e ter a destinação ambientalmente adequada. Assim, cabe ao empreendedor envidar esforços para atender as exigências 
normativas e legais, contemplando todos os aspectos especificados e adotar sempre as melhores técnicas. 
  
Assim, ao fomentar uma destinação adequada para os resíduos da construção civil e evitar descaminhos e negligências, a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SMMA está alinhada com os princípios da política nacional de resíduos sólidos.   
 
II – Aspectos Gerais 

 
A seguir faz-se uma compilação das legislações e entendimentos técnicos da SMMA com vistas a uniformizar as diretrizes a serem atendidas nos 
processos de licenciamento com geração de resíduos da construção civil. 
 
Todos os aspectos relativos à estimativa, ao layout do canteiro em suas diversas etapas, à forma de segregação, acondicionamento e transporte e ao 
destino dos resíduos, devem ser estudados e definidos pela construtora e a consultoria ambiental em conjunto e com antecedência. 
 
É de responsabilidade do gerador a correta caracterização, triagem, acondicionamento, transporte e destinação dos resíduos produzidos. Os resíduos da 
construção civil devem ser segregados na FONTE, ou seja, no canteiro de obras e não devem ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em 

áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos ou em áreas protegidas.  
 
Os resíduos devem ser adequadamente classificados e segregados em Classes A, B, C e D, conforme classes preconizadas pela Resolução CONAMA n° 
307/02 e suas alterações. Em hipótese alguma os resíduos poderão ser misturados. Também é necessária a segregação dentro da mesma classe, tais 
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como os resíduos Classe B, que devem ser separados por tipo (ex: madeira, metal, papel, plástico e gesso); 
 
Não deve ocorrer a identificação/classificação de resíduos identificados por “mix de resíduos”, “resíduos volumosos”, “resíduos de construção civil”, 
‘entulho” etc.  
 

  Resíduos Classe A - devem ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de 

reservação de material para usos futuros; 

São resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:  
 
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;  

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 
concreto;  

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;  
 
Quando se tratar de solo proveniente de retirada de fundo de vale, deverão ser seguidos os termos das Resoluções CONAMA n° 420/2009, n° 459/12 e n° 
460/2013, no que couber. 
 
Quando se tratar de solo contaminado proveniente de descomisionamento de postos de combustíveis, indústrias, entre outros deverá ser segregado e 
destinado como resíduos perigosos. 
 

 Resíduos Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como, plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, 

embalagens vazias de tintas imobiliárias (escorridas/limpas) e gesso; (Redação dada pela Resolução nº 469/2015).  Devem ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

A reciclagem deve ser entendida, conforme Lei Estadual nº 18.031/2009, como o processo de transformação de resíduos sólidos, que pode envolver a 
alteração das propriedades físicas ou químicas dos mesmos, tornando-os insumos destinados a processos produtivos. A Deliberação Normativa 154/2010 
do COPAM estabelece o coprocessamento como a utilização de resíduos para substituição de matérias-primas e/ou aproveitamento energético em fornos 
de clínquer. 

 
A Deliberação Normativa n° 154/2010 do COPAM estabelece, ainda, que as empresas que exercem a atividade de coprocessamento dependem das 
Licenças Prévia, de Instalação e de Operação concedidas pelo COPAM, para utilizarem o forno de clínquer para coprocessamento dos seus resíduos.  

 
Esta SMMA, em se tratando de destino de resíduos da construção civil para o coprocessamento, entende que, para tal, deverá ser apresentado os 
seguintes documentos:  

1 - Licença Ambiental da empresa receptora; 
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2 - Anuência do órgão licenciador de que o resíduo poderá ser coprocessado; 
3- Documento comprobatório de recebimento do resíduo emitido pela empresa de coprocessamento. Este documento poderá ser o próprio CTR do 
resíduo, preenchido com a identificação do destino final pela empresa de coprocessamento, ou na sua impossibilidade a  documentação deverá 
identificar, no mínimo, o gerador, o resíduo, a quantidade recebida (peso ou volume), a data de recebimento e anexar a cópia do CTR. 
 

Considerando as dificuldades de reciclagem ambientalmente mais adequada dos Resíduos Classe B, tais como, madeira e sacos de cimento, estes 
deverão ter segregação especial e poderão ter como opção de alternativa tecnológica a reciclagem por meio do coprocessamento como insumo (fonte 
energética). 
 
Madeira 

O procedimento ideal para resíduo de madeira é a reutilização das peças exaustivamente, redimensionando-as para uso diversificado em local próximo à 
carpintaria, com formação de estoques intermediários. A madeira utilizada na construção civil está, frequentemente, contaminada por substâncias químicas 
(fungicidas, desmoldantes, tintas, etc.). 

  
Considerando o princípio da precaução, que deve nortear as análises técnicas, a impossibilidade/dificuldade da avaliação de contaminação, rastreamento 
e comprovação da origem da madeira nas diversas etapas da obra, o resíduo de madeira proveniente da construção civil é considerado pela SMMA como 
um resíduo contaminado, devendo, assim, ser direcionada ao coprocessamento.  
 
Para tanto, é necessário que as empresas que farão o coprocessamento utilizando madeira de construção civil como insumo (fonte energética) sejam 
devidamente licenciadas para tal, de forma que seja garantida a observação de todos os mecanismos de controle (Ex: tratamento de efluentes 
atmosféricos, entre outros) em seu processo produtivo (matéria prima ou combustível).  

 
Não será aceito o uso de resíduo de madeira, proveniente da construção civil, como fonte de energia em estabelecimentos comerciais (ex. fornos de 
padaria, pizzaria, etc) ou em estabelecimentos de serviços (ex.caldeira de academia, etc). 

  
A queima de resíduos de madeira em equipamentos não preparados para tratar as emissões atmosféricas, não são autorizados, devido à possibilidade 
presença de conservantes ou outros produtos químicos na madeira, que podem gerar efluente atmosférico nocivos à saúde. 

 
O uso de resíduos de madeira proveniente da construção civil como fonte de energia em fornos de indústria de cerâmicas, só será aceito em casos que o 
órgão ambiental licenciador se manifeste especificamente atestando a possibilidade de uso destes resíduos. 

  
Resíduo lenhoso procedente de supressão arbórea deverá estar contemplado no Relatório, com destino ambientalmente correto e com prioridade de uso 
na compostagem. 

   
Sacos de cimento 

O saco de cimento deve ser classificado como Resíduo Classe B. Conforme estabelecido na Legislação Estadual nº 18.031 de 2009, no Art 46-F “Havendo 
alternativa tecnológica viável para a reutilização ou a reciclagem de resíduos sólidos Classe I - Perigosos ou Classe II-A - Não inertes, fica proibida a sua 
disposição final em aterros industriais”. Diante do exposto, os sacos de cimentos deverão ter segregação especial e podem adotar, dentre outras, a 
alternativa tecnológica da reciclagem por meio do coprocessamento como insumo (fonte energética). 
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Gesso 

O gesso conforme Resolução CONAMA n° 307/02, deve ser reciclado. A reciclagem dos resíduos de gesso é tecnicamente possível, com várias 
aplicações.  A segregação do resíduo de gesso no momento da geração e o controle de sua contaminação nas etapas de estoque e transporte são 
condição para tornar a reciclagem possível. Deverão ser utilizados sempre contenedores cobertos, para livrá-los das intempéries.  
 

O gesso é considerado contaminante com possibilidade de inviabilizar a segregação/aproveitamento correto de outros materiais a ele misturados, assim 
como, o perigo de alteração significativa do solo e da água. Desta forma, sua segregação deverá ser feita de maneira que não haja mistura com outros 
resíduos, com especial atenção para os de Classe A. Estes resíduos não devem ser encaminhados a aterros. Salienta-se que este resíduo não deve ser 
encaminhado a aterros, sendo considerado adequada sua destinação a cimenteiras;  
 

Latas de tinta  

As latas de tintas escorridas e limpas, bem como, aquelas provenientes de tintas a base de água são classificadas como resíduos Classe B, portanto, 
deverá ser seguido o destino preconizado pela Resolução CONAMA n° 307/2002 e suas alterações.  
 
No âmbito da Resolução 469/15 que altera a Resolução CONAMA n° 307/2002, consideram-se embalagens vazias de tintas imobiliárias, aquelas cujo 
recipiente apresente apenas filme seco de tinta em seu revestimento interno, sem acúmulo de resíduo de tinta líquida.  
 
As embalagens de tintas usadas na construção civil deverão ser submetidas a um sistema de logística reversa, conforme requisi tos da Lei nº 12.305/2010, 
que contemple a destinação ambientalmente adequados dos resíduos de tintas presentes nas embalagens (Redação dada pela Resolução nº 469/2015).  

Caso a logística reversa não se viabilize a SMMA considera aceitável a condução das latas de tinta para reciclagem - coprocessamento (matéria prima) em 
indústria siderúrgica.   

 

 Resíduos Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a 

sua reciclagem ou recuperação; (Redação dada pela Resolução n° 431/11).  

 Resíduos Classe D são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos (estopas, pinceis, rolos)  e 

outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 

industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. (Redação dada 

pela Resolução n° 348/04). No caso de utilização de serragem para absorção de óleo, esta deverá ser destinada como resíduo perigoso. 

Estes resíduos devem ser armazenados em contenedores separados, em local coberto e protegido, com acesso restrito às pessoas responsáveis pelo seu 
manuseio. Conforme Resolução n° 448/12 os resíduos Classe D devem ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas 
técnicas específicas.  
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O transporte de resíduos perigosos deverá executado por empresas que possuam autorização específica para transporte de resíduo perigoso emitido pela 
SEMAD – Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Nos relatórios periódicos deverá ser informado o responsável pelo 
transporte de cada classe de resíduo e encaminhada documentação comprobatória de sua autorização; 
III – Destino em Áreas de Transbordo e Triagem - ATT 

 
Nas áreas de ATT é possível realizar a triagem dos resíduos recebidos, eventual processamento e posterior remoção para a adequada destinação final, 
portanto, estes empreendimentos não atuam local de destino final. 
 
Em processos, que se utilizam áreas de ATT, faz-se necessário que se apresente no Relatório de Monitoramento o destino final conforme cada tipo de 
resíduo. Para tanto, deverá ser apresentando documento comprobatório do recebedor final e a respectiva Licença Ambiental do mesmo.  As cópia das 
licenças ambientais das empresas receptoras dos resíduos devem estar acompanhadas das respectivas condicionantes. A documentação apresentada 
deve trazer o escopo dos materiais autorizados para recebimento. 
 
IV – Apresentação dos Relatórios de Monitoramento  

Os Relatórios de Monitoramento periódicos devem contemplar o volume gerado por cada tipo de resíduo, a descrição da forma e local disponibilizado para 
acondicionamento e estarem acompanhados por fotos. Deverá ser apresentada a documentação comprobatória do destino final e do transporte, anexando 
cópias das licenças relativas às empresas receptoras dos resíduos e de transporte (no caso de resíduos perigosos).  
 
O Relatório de Monitoramento deverá conter no mínimo os seguintes itens:  
1. Identificação. 
      I - Obra / Empreendedor 
      II - Responsável técnico (elaboração e implantação do PGRCC) 

2. Identificar o período, a etapa da obra e as atividades realizadas no período. 

3. Identificar e classificar os resíduos gerados no período (com fotos): 

6. Descrever forma de segregação (com fotos). 

7. Descrever forma de armazenamento (temporário e não temporário) (com fotos). 

8. Descrever a destinação.  

9. Apresentar documentação (rastreabilidade) – Licenças/Alvará de Localização e Funcionamento 
       i - Transportadores 
      ii - Áreas receptoras 
      iii - Destino final – (certificado do recebimento pelo destino final) 

10. Cópias dos CTRs e cópia do CDF – Certificado de Destinação Final (quando for enviado para área de ATT). 
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11. Planilha Resumo - o Relatório de Monitoramento deverá vir acompanhado da Planilha Resumo dos Resíduos no período, preferencialmente utilizando 
o modelo abaixo: 
 

Obra : XXXXXXXXXXXX 

Resumo Mensal de Destinação de Resíduos 

Classe A 

Resíduo: Solo 

Nº CTR Data  Quantidade (m³) Quantidade (kg) Local de Destino  

          

Resíduo: Concreto 

Nº CTR Data  Quantidade (m³) Quantidade (kg) Local de Destino  

          

   

Resíduo: Alvenaria  

 
Nº CTR Data  Quantidade (m³) Quantidade (kg) Local de Destino  

          

Classe B 

Resíduo: Papel 

Nº CTR Data  Quantidade (m³) Quantidade (kg) Local de Destino  

          

Resíduo: Madeira 

Nº CTR Data  Quantidade (m³) Quantidade (kg) Local de Destino  

          

   

Resíduo: Aço 

 
Nº CTR Data  Quantidade (m³) Quantidade (kg) Local de Destino  
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V - Documentação a ser apresentada nos Relatórios de Monitoramento  
 
1 - Resíduos Terra (solo) 

I – Autorização para Movimento de Terra emitido pela SMMA; 
II – Autorização de Tráfego; (quando for realizado por caminhões emitido pela SUREG) 
III – Cadastro de Veículos; (quando for realizado por caminhão emitido pela SUREG) 
IV - Alvará de Localização e Funcionamento para coleta de resíduo não perigoso através de caçamba;  e a Licença de Caçamba emitido pela SUREG (qd 
o transportador  fizer uso de caçamba) 
2 – Resíduos Classe A, B ou C 

I -  Documento do transportador :  

A - Alvará de Localização e Funcionamento para CNAE, emitido pela SUREG: 
CNAE – 381140001 – Coleta de resíduo não perigoso através de caçamba;  ou 
CNAE – 38114002 – Coleta de resíduo não perigoso exceto através de caçamba; 
B - Licença de Caçamba, emitido pela SUREG (qd o transportador faz uso de caçamba). 

III – Documento da área de ATT: Licença Ambiental; 
IV – Documento do receptor final: Licença Ambiental do destino final. 
3 – Resíduos Classe D 

I - Alvará de Localização para coleta de resíduo perigoso CNAE -38122000, emitido pela SUREG. 
II – Autorização Ambiental da SEMAD (SUPRAM) para Transporte de resíduo perigoso, qd for dentro do Estado. Quando o transporte for interestadual a 
Autorização deverá ser do IBAMA. 
III –  Documento do receptor final: Licença Ambiental do destino final. 
 
Nota:  

I - Para transporte por caminhão deve possuir o Cadastro de Veículo e Autorização de Transporte. 
II – Para transporte por caçamba deve possuir o Alvará de Coleta de Resíduo e a Licença de Caçamba 
III - Em se tratando de destino de resíduos para coprocessamento apresentar:  

 Licença Ambiental da empresa receptora; 

 Documento comprobatório de recebimento do resíduo emitido pela empresa de coprocessamento. Este documento se refere ao CDF 

- Certificado de Destinação Final, que se refere ao documento comprobatório do recebedor final. Poderá ser apresentado também o 

próprio CTR do resíduo, quando for o caso, que deverá ser preenchido com a identificação do destino final pela empresa de 

coprocessamento. A documentação deverá identificar, no mínimo, o gerador, o resíduo, a quantidade recebida (peso ou volume), a 

data de recebimento. 
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VI – Modelo de CTR a ser usado na obra para transporte dos resíduos 
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Seguindo a orientação dos governos de simplificar os procedimentos administrativos, imprimir maior qualidade e produtividade, bem como de assegurar o direito

de acesso pleno à informação pelo usuário do serviço público, em conformidade com as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos n.º

8.159/1991 e do Decreto Municipal n.º 15.746/14, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PBH, com a intenção de simplificar e agilizar a tramitação de seus

processos, iniciou a utilização da Assinatura Digital.
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INTRODUÇÃO 

Este Manual foi elaborado com o objetivo de informar aos usuários as características técnicas do imóvel 
aqui identificado. Ele contém informações como características construtivas, cuidados necessários durante 
a limpeza e conservação do imóvel, além de descrever procedimentos recomendáveis para o melhor 
aproveitamento da mesma, orientar para a realização das atividades de manutenção, prevenir a ocorrência 
de falhas e acidentes decorrentes de uso inadequado e contribuir para o aumento da sua durabilidade. 
 
O responsável administrativo ou, em sua falta, a administração regional local deverá tomar conhecimento de 
todas as instruções, procedimentos e recomendações de utilização, conservação e manutenção contidas 
neste manual e transmití-las aos demais usuários. 
 
A edificação é constituída de uma série de materiais heterogêneos, que estão sujeitos ao desgaste, mesmo 
com a utilização normal. Se além de utilizados corretamente, estes receberem conservação adequada, sua 
beleza e vida útil serão maiores. 
 
É importante lembrar que a edificação possui um projeto arquitetônico que estabelece e define as áreas 
comuns, tanto em seus aspectos técnicos construtivos, quanto em seus aspectos funcionais. O usuário 
deverá procurar conhecer a concepção e a finalidade de cada parte, antes de formar a sua opinião sobre 
qualquer aspecto ou defeito. 
 
Um dos técnicos da (NOME DA EMPRESA), irá acompanhar o usuário administrativo da (o) (TIPO/NOME 
DO EMPREENDIMENTO) durante a vistoria e repassará todas as informações e instruções necessárias 
para o conhecimento e aproveitamento total desta. O usuário deverá procurar conhecer as características 
de concepção e preservar as instalações e equipamentos, evitando o seu uso inadequado. 
 
Em caso de eventual anormalidade, devem ser relacionadas, no TERMO DE VISTORIA, todas as 
irregularidades presentes em qualquer área, instalação ou componente que, na avaliação do usuário, 
possam comprometer a qualidade da unidade. 
 
As reclamações dos usuários serão analisadas pelo corpo técnico da (NOME DA EMPRESA) e, quando 
julgadas procedentes, serão prontamente atendidas. Caso contrário, será solicitada pela construtora, 
através de ofício que reporte formalmente a ocorrência, encaminhado ao usuário e a SUDECAP solicitando 
uma reunião para debater o assunto. 
 
A utilização incorreta ou o uso inadequado das instalações e equipamentos poderão trazer despesas extras 
ou a perda das garantias. 
 
O usuário deverá estar atento aos “PROCEDIMENTOS E PERIODICIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 
E MANUTENÇÃO" apresentados neste manual. Seu conteúdo visa permitir que o imóvel mantenha-se novo 
e completo em suas funcionalidades. 
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VOLUME I 
 

PARTE A - TEXTO EXPLICATIVO 

1 - DADOS GERAIS DA OBRA 

1.1 OBJETO 

Descrever o objeto completo do contrato, citar o número e data da licitação, número e data do contrato e 
anexar cópia do contrato.  

1.2 LOCALIZAÇÃO 

Informar endereço completo, Regional, principais vias de acesso e mapa de localização. 

1.3 - EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: 

 Nome da empresa: 

 Endereço: 

 Telefone de contato: 

 CNPJ: 

 Inscrição estadual: 
 

 1.4 - ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS: 

Nome:         
CREA: 

1.5 - ATIVIDADES CONTEMPLADAS PELA OBRA: 

Descrever todas as atividades que foram contempladas pela obra, principalmente as alterações de projeto 
por interferências. 

1.6 - RESPONSÁVEIS PELOS PROJETOS 

Identificar os responsáveis por cada especialidade 
 

 Tipo do Projeto: (Arquitetônico/ Estrutural / Elétrico etc.) 

 Nome da Empresa: 

 Responsáveis técnicos: 

 Nome: 

 CREA: 

1.7 - SUBCONTRATADOS: 

Identificar todos os subcontratos 
 

 Serviço: 

 Empresa: 

 Endereço/Telefone: 

 Contato: 

1.8 - ENGENHEIROS SUPERVISORES DA SUDECAP 

Nome: 
Divisão/Departamento/Diretoria 

1.9 - INÍCIO E FIM DA OBRA: 

Datas de início e finalização da obra. Indicar se houve paralisações e datas do reinício da obra. 
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1.10 -RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO: 

Nome: 
Divisão/Departamento/Diretoria 

2.- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

2.2 - TRABALHOS EM TERRA 

2.3 – FUNDAÇÕES 

2.4 - ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA 

2.5 - ALVENARIA E DIVISÕES 

2.6 - COBERTURAS E FORROS 

2.7 - IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 

2.8 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS 

2.9 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA 

2.10 - MARCENARIA 

2.11 - SERRALHERIA 

2.12 - REVESTIMENTOS 

2.13 - PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 

2.14 - VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS 

2.15 - PINTURA 

2.16 - SERVIÇOS DIVERSOS 

2.17 - DRENAGEM 

2.18 - URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 

2.19 - OUTROS 

3 – RELAÇÃO DOS FORNECEDORES COM ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 

 Nome da empresa: 

 Material/ serviço: 

 Especificação: 

 Endereço / telefone: 

 Contato: 

PARTE B - GARANTIA E MANUTENÇÃO  

4 - CONCEITOS BÁSICOS 

4.1 - GARANTIA 

A garantia é um documento que assegura a integridade de um produto e que permite a substituição em 
caso de defeitos. A construção será considerada defeituosa quando ocorrerem defeitos legitimamente 
inesperados, face ao atual estado da técnica, conforme definição do Código de Defesa do Consumidor. 
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O engenheiro construtor tem o dever ético-profissional de executar com perfeição a obra que lhe foi 
confiada, há um dever de perfeição inerente à própria autorização que o Município lhe outorga para exercer 
seu ofício. A obra deve ser executada como seria de esperar-se da qualidade e nível de profissão e de 
especialidade do engenheiro, deve-se fazer a obra com toda a diligência ordinária e a que resulte da 
natureza da obra ou da perícia ou da técnica do executante. 
 
A obra é o resultado certo e determinado que se deve apresentar sólida, segura, sem máculas (vícios, 
defeitos, problemas judiciais ou administrativos) e em perfeitas condições de uso e funcionamento. A obra 
perfeita é aquela que, construída de acordo com o projeto, não apresenta defeitos ou vícios, aparentes, 
ocultos ou funcionais. 
 
Deve-se atentar, também, para a necessidade de a obra atender às funções para as quais foi projetada; sua 
funcionalidade é imprescindível. Dessa forma, ainda que não haja qualquer alusão contratual expressa 
acerca da necessidade de a obra estar perfeita, a obrigação de perfeição da obra é inerente a todo contrato 
de construção. 

É considerado “defeito” qualquer alteração física que prejudique a aparência ou o funcionamento de um 
elemento. É importante ressaltar que apesar de terem sido utilizados materiais de boa procedência, 
fornecedores qualificados e a melhor mão-de-obra disponível, problemas podem ocorrer com o decorrer do 
tempo. Estes não caracterizam defeitos de construção, pois espera-se que alguns materiais  possuam 
duração limitada, decorrente do desgaste natural. 
 
Deverá ser afastada a responsabilidade da (NOME DA EMPRESA), caso esses defeitos decorram do 
desgaste habitual, ou seja, oriundos de uso incorreto, falta de adequada conservação ou manutenção. 
Também não são de responsabilidade da (NOME DA EMPRESA) os problemas decorrentes de serviços, 
obras e reparos de terceiros não credenciados. 

 4.2 - MANUTENÇÃO 

A manutenção tem por objetivo preservar ou recuperar as condições adequadas da edificação, para o uso e 
o desempenho previstos em seus projetos. A realização de forma correta prolongará o valor do bem. 
 
Nas atividades relativas a manutenção devem ser priorizados os aspectos relacionados com a segurança, a 
saúde e a higiene de seus usuários. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
existem os seguintes tipos de manutenção: 
 
Manutenção Corretiva: manutenção efetuada após a ocorrência de uma falha, realizada para corrigir as 
causa e efeitos de ocorrências constatadas, destinando-se a recolocar o componente em condições de 
executar sua função requerida. 
 
Manutenção Preventiva: manutenção efetuada em intervalos predeterminados, conforme critérios prescritos. 
É realizada para manter o equipamento ou instalação em condições satisfatórias de operação, destinando-
se a reduzir a possibilidade de falha ou degradação natural do desempenho do componente, bem como 
prevenir contra ocorrências adversas. 
 
A programação dos serviços de manutenção será estabelecida a partir de um diagnóstico técnico, que 
considerará relatórios de vistorias, solicitações e reclamações de usuários. 

4.3 - VISTORIA TÉCNICA 

A vistoria é atribuição legal de engenheiros civis e de arquitetos. Vistorias devem ser realizadas por 
empresas de consultoria em engenharia, em condições tais de transparência, que assegurem aos 
contratantes não decorrerem vantagens para aqueles em virtudes de seus pareceres. 
 
Após a entrega, a empresa construtora poderá efetuar vistorias nas unidades selecionadas por 
amostragem, e nas áreas comuns, a fim de verificar a efetiva realização destas manutenções e do uso 
correto do imóvel, bem como avaliar os sistemas quanto desempenho dos materiais e funcionamento, de 
acordo com o estabelecido neste Manual do Usuário, obrigando-se o proprietário em conseqüência, a 
permitir o acesso do profissional em suas dependências, para proceder a Vistoria Técnica,sob pena de 
perda da Garantia. 
 
Após a última vistoria da construtora, no 5º ano de entrega desta edificação, é recomendável que a 
administração responsável contrate vistorias gerais em intervalos que não excedam a 5 anos. 
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4.4 - SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

A construtora se obriga a prestar, dentro dos prazos de garantia estabelecidos, os serviços de assistência 
técnica, reparando, sem ônus, os defeitos verificados na forma prevista no Manual do Usuário. 
 
Caberá ao usuário do imóvel, solicitar formalmente a visita de representante da construtora, sempre que os 
defeitos se enquadrarem dentre aqueles integrantes da garantia. 

4.5 - REGISTRO DE OCORRÊNCIAS E SERVIÇOS 

É aconselhável manter o “Registro de Ocorrências e Serviços”, no qual devem constar a data e a 
descrição da ocorrência, o serviço realizado e os dados do profissional responsável. 
 
Para contratar serviços, inclusive os de bombeiro, eletricista ou mesmo a instalação de qualquer acessório, 
procure recorrer apenas a empresas ou profissionais qualificados e idôneos, devidamente preparados e 
munidos de equipamentos e materiais adequados. Improvisos e gambiarras deverão ser rigorosamente 
evitados. 

4.6 - GLOSSÁRIO 

 Abrasivo – que produz desgaste por fricção ou raspagem. 

 Agressivo – que ataca o material do qual é composta a peça. 

 Alvenaria – paredes e muros, executados geralmente com tijolos ou blocos, ligados com 
argamassa. 

 Argamassa – material de assentamento ou de revestimento, normalmente preparado com areia, 
cal, água e cimento. 

 Caixilho – parte de uma esquadria onde se fixam os vidros. 

 Corrosivo – que danifica ou destrói progressivamente. 

 Disjuntor – dispositivo elétrico de manobra e proteção capaz de estabelecer, conduzir e 
interromper correntes elétricas. 

 Durabilidade - propriedade da edificação e de suas partes constituintes de conservarem a 
capacidade de atender aos requisitos funcionais para os quais foram projetadas, quando expostas 
às condições normais de utilização ao longo da vida útil projetada. 

 Esquadria – peça de fechamento (janelas e portas), executadas em madeira ou metal, às vezes, 
complementada com vidro. 

 Impermeabilização – ato ou efeito de não se deixar atravessar por fluido ou umidade. 

 Inspeção - avaliação do estado da edificação e de suas partes constituintes, realizada para orientar 
as atividades de manutenção. 

 Laje – peça estrutural, geralmente plana e nivelada, que separa os andares de um prédio, formando 
o teto de um andar e o piso do andar subsequente. 

 Pilar - peça de sustentação vertical de uma construção. 

 Usuário - pessoa física ou jurídica, ocupante permanente ou não permanente da edificação. 

 Vedação - ato ou efeito de impedir qualquer agressão do meio externo ou interno (líquido, gás, 
som, ar, luz e radiação). 

 Vida útil - intervalo de tempo ao longo do qual a edificação e suas partes constituintes atendem aos 
requisitos funcionais para os quais foram projetadas. 

 Viga - peça de sustentação horizontal de uma construção. 

5 - GARANTIA 

5.1 - TERMO DE GARANTIA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 

A (NOME DA EMPRESA) garante que a (NOME DA EDIFICAÇÃO), está isenta de defeitos em condições 
normais de utilização. 
 
A obrigação da (NOME DA EMPRESA), de acordo com esta garantia, limita-se ao conserto ou substituição 
de qualquer parte defeituosa ou decorrente de defeitos de construção. 
 
A validade desta garantia só estará assegurada se a parte considerada defeituosa for examinada por ambos 
os lados, revelando ser inquestionável o defeito reclamado (e não apenas a suposição de sua existência). 
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Os materiais ou serviços reconhecidos como defeituosos, de acordo com esta garantia, serão reparados ou 
substituídos pela (NOME DA EMPRESA), ou por prepostos autorizados por ela, sem ônus para o 
usuário/proprietário, dentro do prazo de garantia. 
 
Os termos desta garantia não são aplicáveis se a edificação, suas partes, componentes ou acessórios, 
tiverem sido sujeitos à utilização inadequada, negligência acidente, ou decorrentes de serviços de terceiros, 
de modo que, tenham sido afetadas as suas características básicas. Da mesma forma, quando houver 
negligência quanto ao trato normal de itens de aparência, devido ao desgaste pela sua utilização ou 
exposição ao tempo. 
 
Em havendo defeitos na obra e não havendo por parte do contratante a iniciativa de eliminá-los por sua 
própria conta, à luz do Código Civil, a responsabilidade do construtor e as garantias pelas obras, que se 
impõem segundo os fundamentos acima expostos, encontram também supedâneo legal no Código Civil, 
mais precisamente nos artigos 6185, 1866 e 9277, e no Código de Defesa do Consumidor. 

Além das condições excludentes de garantia, previstas acima, não serão cobertos defeitos provenientes de 
benfeitorias, acessos e modificações efetuadas pelo usuário. 
 
Esta garantia só terá validade se o responsável pela edificação e demais usuários seguirem e atenderem às 
orientações contidas neste manual. 
 
A (NOME DA EMPRESA) garante ao usuário do imóvel, os direitos estabelecidos neste Termo de Garantia, 
desde que haja a correta utilização e sejam feitas as manutenções rotineiras recomendadas. 
 
As orientações sobre as responsabilidades do usuário relativas à utilização e manutenção do imóvel 
deverão ser corretamente seguidas, afim de que possa fazer jus à garantia. 
 
Para a proteção adequada do imóvel os usuários deverão ser orientados sobre a utilização correta de seus 
componentes e acessórios. 
 
Cuidados regulares, portanto, contribuem muito para manter a aparência do imóvel em relação ao 
acabamento interno e à pintura. 
 
É importante ainda lembrar que muitos agentes de limpeza são abrasivos, causando danos se aplicados 
incorretamente, ou em materiais diferentes daqueles a que se destinam. 

5.2 - DECLARAÇÃO DE FABRICANTES / FORNECEDORES QUE OS EQUIPAMENTOS FORAM 
INSTALADOS CONFORME A NORMA 

(Relacionar e anexar todas as declarações e orientações dos fabricantes / fornecedores dos equipamentos 
instalados) 

5.3 - TERMOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS/ SERVIÇOS 

(Relacionar e anexar cópia das Notas Fiscais de prestação de serviços e Compra de materiais)  

5.4 - CERTIFICADOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO 

(Relacionar e anexar todos os documentos relativos ao Controle Tecnológico dos materiais) 

5.5 -QUADRO RESUMO DAS GARANTIAS 

 
SISTEMA COMPONENTE GARANTIA PRAZO 

Estrutura de Concreto 
laje descrever qual a garantia meses/anos 

outros descrever qual a garantia meses/anos 

Estrutura Metálica  descrever qual a garantia meses/anos 

 

Alvenaria 

bloco cerâmico descrever qual a garantia meses/anos 

bloco de concreto descrever qual a garantia meses/anos 

outros descrever qual a garantia meses/anos 

Divisões divisória em pedra descrever qual a garantia meses/anos 
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outros descrever qual a garantia meses/anos 

 

Cobertura 

engradamento em madeira descrever qual a garantia meses/anos 

telha cerâmica descrever qual a garantia meses/anos 

outros descrever qual a garantia meses/anos 

Forros forro de gesso descrever qual a garantia meses/anos 

outros descrever qual a garantia meses/anos 

Impermeabilização manta asfáltica pré-fabricada descrever qual a garantia meses/anos 

outros descrever qual a garantia meses/anos 

 

 

 

InstalaçõesHidrosanitárias, 
incêndio e gás 

tubo de pvc agua solda descrever qual a garantia meses/anos 

registro descrever qual a garantia meses/anos 

ralo descrever qual a garantia meses/anos 

torneira descrever qual a garantia meses/anos 

lavatório descrever qual a garantia meses/anos 

bomba descrever qual a garantia meses/anos 

extintor descrever qual a garantia meses/anos 

outros descrever qual a garantia meses/anos 

 

 

 

Instalações Elétricas 

eletroduto de pvc descrever qual a garantia meses/anos 

quadro de distribuição de circuitos descrever qual a garantia meses/anos 

interruptor descrever qual a garantia meses/anos 

tomada descrever qual a garantia meses/anos 

luminária descrever qual a garantia meses/anos 

outros descrever qual a garantia meses/anos 

 

Marcenaria 

porta de madeira descrever qual a garantia meses/anos 

esquadria de madeira descrever qual a garantia meses/anos 

outros descrever qual a garantia meses/anos 

 

Serralheria 

janela em alumínio descrever qual a garantia meses/anos 

janela em metalon descrever qual a garantia meses/anos 

guarda -corpo descrever qual a garantia meses/anos 

outros descrever qual a garantia meses/anos 

 
 

 

Revestimentos  

com argamassa descrever qual a garantia meses/anos 

com cerâmica descrever qual a garantia meses/anos 

outros descrever qual a garantia meses/anos 

 

Pisos, rodapés,soleirase 
peitoris 

piso cimentado descrever qual a garantia meses/anos 

piso cerâmico descrever qual a garantia meses/anos 

outros descrever qual a garantia meses/anos 

 

Vidros, espelhos e acessórios 

vidro liso incolor descrever qual a garantia meses/anos 

outros descrever qual a garantia meses/anos 

 

Pintura 

pinturalatex descrever qual a garantia meses/anos 

pintura acrílica descrever qual a garantia meses/anos 

outros descrever qual a garantia meses/anos 

 trave futebol de campo descrever qual a garantia meses/anos 
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Serviços diversos 

Serviços diversos 

placa de alumínio descrever qual a garantia meses/anos 

banco pré-moldado de concreto descrever qual a garantia meses/anos 

outros descrever qual a garantia meses/anos 

 

Urbanização e obras 
complementares 

passeios descrever qual a garantia meses/anos 

lixeira descrever qual a garantia meses/anos 

grama descrever qual a garantia meses/anos 

outros descrever qual a garantia meses/anos 

 

5.6 - CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA EVITAR A PERDA DA GARANTIA 

Listar para cada sistema/componente os fatores que levam a perda da garantia 

6 - MANUTENÇÃO 

6.1- PROCEDIMENTOS E PERIODICIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 

Os materiais possuem origens e composições diversas por isso sua limpeza e conservação devem ser 
realizadas conforme as características específicas de cada um e o local de suas aplicações. Utilizar 
métodos e produtos de limpeza adequados e que não sejam agressivos, contribuirá para sua maior 
durabilidade. 

 Sistema: 

 Componente: 

 Descrição da limpeza / manutenção: 

 Periodicidade:  

6.2 - VISTORIAS TÉCNICAS 

REVISÃO SEMESTRAL 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
CREA: 
DATA: 
 

ESQUADRIAS DE MADEIRA 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM REGULAR RUIM 

Estado dos vidros    

Outros    

Danos verificados  

 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM REGULAR RUIM 

Funcionamento das bombas de recalque e submersas    

Danos verificados  

 

LOUÇAS SANITÁRIAS 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM REGULAR RUIM 

Verificação do estado geral    

Inspecionar vazamentos das bolsas de ligação do vaso    

Danos verificados  

 

 

METAIS SANITÁRIOS ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
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BOM REGULAR RUIM 

Limpeza dos aeradores ( bicos removíveis) das torneiras    

Danos verificados  

 
REVISÃO ANUAL 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
CREA: 
DATA: 
 

ALVENARIA - BLOCO CERÂMICO E CONCRETO 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM REGULAR RUIM 

Integridade da alvenaria    

Verificação de proliferação de fungos    

Inexistência de furos e abertura de vãos não previstos no projeto 
original 

   

Impactos na alvenaria    

Outros    

Danos verificados  

 
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM REGULAR RUIM 

Integridade     

Verificar ocorrência de vazamentos    

Revisão geral das esquadrias    

Revisão dos orifícios dos trilhos inferiores    

Revisão da persiana de enrolar ( quando houver)    

Reapertar parafusos aparentes dos fechos    

Regulagem do freio ( quando houver)    

Danos verificados  

 

ESQUADRIAS DE MADEIRA 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM REGULAR RUIM 

Integridade     

Estado do acabamento ( verniz/ pintura/ cera)    

Estado dos vidros    

Outros    

Danos verificados  

 
 
ESQUADRIAS E PEÇAS METÁLICAS 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM REGULAR RUIM 

Estanqueidade de janelas, portas e basculantes    

Funcionamento de trincos, cremonas e dobradiças    

Estado dos perfis e fixadores    

Estado geral da pintura da estrutura    
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Danos verificados  

 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM REGULAR RUIM 

Estanqueidade das áreas impermeabilizadas    

Inspecionar a instalação de antenas sobre áreas 
impermeabilizadas 

   

Verificar presença de carbonatação e fungos    

Danos verificados  

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM REGULAR RUIM 

Medir corrente em cada circuito    

Reaperto das conexões do Q.D.C.    

Desligar e religar os DRs    

Estado das conexões e contatos elétricos    

Conferir a ocorrência de aquecimento dos componentes    

Danos verificados 

 

 

 

LOUÇAS SANITÁRIAS 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM REGULAR RUIM 

Verificar o estado geral das louças, tanques e pias, inclusive 
ferragens 

   

Verificar vazamento das bolsas de ligação do vaso    

Danos verificados  

 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM REGULAR RUIM 

Verificar vazamentos nas torneiras e registros, inclusive chuveiro    

Verificar defeito de acionamento da válvula de descarga    

Verificar qualidade da água (dureza e PH)    

Verificar as tubulações de captação de água do jardim para 
detectar a presença de raízes que possam destruir ou entupir as 
tubulações 

   

Danos verificados 

 

 

 

REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

BOM REGULAR RUIM 

Verificação de eflorescência, manchas e presença de peças 
quebradas, anualmente 

   

Revisar o sistema de rejuntamento quanto à presença de fissuras 
e pontos falhos 

   

Rever a aderência e integridade do mastique    
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Verificar a calafetação de rufos, fixação de pára-raios, antenas, 
elementos decorativos etc. 

   

Danos verificados  

6.3 - CONTRATOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO 

(Relacionar e anexar os contratos eventuais de Manutenção) 

6.4 - REGISTRO DE OCORRÊNCIAS E SERVIÇOS 

(Fazer o registro de todas as ocorrências) 
 

PARTE C - DOCUMENTOS E ANEXOS OPERACIONAIS 
 
Deverão ser relacionados separadamente por cada assunto-título abaixo listado, e anexados na ordem 
relacionada. 

7 - CONTRATOS E ADITIVOS 

8 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - INSS 

9 - TÉCNICO PARA SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

10 - ALVARÁ E CERTIDÃO DE BAIXA 

11 - ART CREA 

12 - TERMOS DE RECEBIMENTO DA OBRA 

13 -OFÍCIOS ENCAMINHADOS ÀS CONCESSIONÁRIAS (LUZ/ÁGUA E ESGOTO/TELEFONIA) 

14 - DEMAIS DOCUMENTOS IMPORTANTES DA OBRA (ATAS DE REUNIÃO, OFÍCIOS, ETC). 
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VOLUME II 
 

PARTE D - PROJETOS 

15 – PROJETOS COMPLETOS DA OBRA “COMO CONSTRUÍDO” (AS BUILT) 

O imóvel é uma estrutura complexa, com utilização de uma enorme variedade de materiais.  
 
Assim, para harmonizar e criar funcionalidades foram necessárias a concepção de vários projetos citados a 
seguir, especificando e conjugando tais materiais  
 
Todos estes projetos “AS BUILT”, deverão ser elaborados de acordo com as “ Normas e Instruções para 
Elaboração de Projeto Como Construído’’ e anexados de acordo com a numeração proposta para a 
organização deste Manual’’. 

15.1 - EDIFICAÇÕES 

15.1.1 - Projeto Arquitetônico 

Constitui-se de um conjunto de desenhos, especificações e descrições, no qual se concebe a construção de 
acordo com a sua finalidade. Este projeto é previamente aprovado pela Prefeitura Municipal, de acordo com 
o Código de Obras e a lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo vigentes da época. 

15.1.2 - Projeto Estrutural 

Constitui-se de um conjunto de plantas, no qual se calcula, especifica e detalha-se os elementos básicos 
que compõem a edificação : tipo de fundações, blocos, pilares, vigas e lajes, bem como com a resistência 
do concreto e aço. 
 
As alvenarias são parte integrante deste projeto, pois contribuem com peso, vedação e consistência de todo 
o conjunto. 

15.1.3 - Projeto Elétrico, Telecomunicações, Dados e SPDA 

Conjunto de plantas, previamente aprovadas pelas concessionárias atuantes no local (CEMIG/ TELEMAR), 
ao qual se calcula e especifica toda a rede elétrica da edificação, complementares, tipo telefonia, interfone, 
antenas, SPDA, rede lógica e circuito interno de TV. 
 
Relacionar e anexar as fotografias das instalações nas paredes, antes do fechamento. 

15.1.4 - Projeto Hidrosanitário 

Conjunto de plantas, de acordo com as normas técnicas exigidas pela concessionária local, que especifica 
todas as tubulações de água, esgoto ventilação, águas pluviais, bem como caixas d' água, 
dimensionamento de moto-bomba e outros acessórios afins. 
 
Relacionar e anexar as fotografias das instalações nas paredes, antes do fechamento. 

15.1.5 - Projeto do Sistema de Prevenção e Combate a incêndio e Pânico 

Conjunto de plantas, com total aprovação do "CORPO DE BOMBEIROS", prevendo luzes de emergência, 
sistema de combate a incêndio, padronização das escadas de incêndio, com premissa básica de aumentar 
a segurança do indivíduo, caso ocorra um sinistro.  
Relacionar e anexar as fotografias das instalações nas paredes, antes do fechamento. 
Anexar cópia do Laudo Técnico para Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico – SPCIP, 
devidamente assinado pelo responsável técnico por sua execução, conforme exigido pelo Decreto 
11998/2005 - Regulamenta as normas de prevenção e combate a incêndio.  

15.1.6 - Outros Projetos Complementares 

Anexar outros projetos complementares como: 
Projeto de gás, Paisagismo, Decoração, Topográfico, Sondagens, Esquadrias, Paginação das Fachadas, 
etc. 
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15.2 - INFRAESTRUTURA 

Anexar os projetos como: 

15.2.1 - Cadastro topográfico da obra implantada 

15.2.2 - Projeto de Drenagem 

15.2.3 - Projeto de Canalização 

15.2.4 - Projeto de Interferências 

15.2.5 - Projeto de Contenção (ões) 

15.2.6 - Projeto de Pavimentação 

15.2.7 - Outros Projetos Complementares 

Relacionar e anexar outros projetos complementares ESPECÍFICOS DA OBRA. 

16 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS PROJETOS 

Caso exista alguma alteração da especificação de um serviço que foi realizado algum cálculo, o mesmo 
deverá ser anexado nesta parte, para efeito de registro da alteração. 
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1 - OBJETIVO 

Esta norma estabelece o conteúdo a ser incluído no Manual do Usuário com recomendações para a sua 
elaboração e apresentação. O MANUAL será a referência que balizará os procedimentos de manutenção do 
desempenho e garantia das edificações e orientará no futuro as novas intervenções nas áreas de 
abrangência da obra. 

Inclui ainda os procedimentos para operação e limpeza, sobrecargas admissíveis, datas para vistorias 
técnicas periódicas, manutenções preventivas e corretivas 

O usuário precisa ser esclarecido sobre a necessidade de observar este MANUAL e seguir todas as 
orientações, sob pena de perda da garantia dos construtores e projetistas. 

Este procedimento e suas orientações são parte integrante dos editais de licitação da SUDECAP. 

2 – DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Para melhor orientação dever-se-á observar as seguintes normas e publicações: 
• NBR 5674: 1977 – Manutenção de edificações 
• NBR 13351: 1995 – Elaboração de projetos de Edificações 
• NBR 14645 - 1: 2000- Elaboração do “como construído” (as built) para edificações Partes 1, 2 e 3 
• NBR 14037- Manual de operação e manutenção das edificações 
• Manual das Áreas Comuns - Programa de manutenção preventiva – SINDUSCON-SP/SECOVI-SP 

3 - ELABORAÇÃO  

A elaboração e organização do MANUAL DO USUÁRIO (Manual de Operação, Uso e Manutenção), será de 
responsabilidade das empresas contratadas para a realização de obras no município com o 
acompanhamento do supervisor das mesmas. As empresas que se candidatarem à licitação de obras 
deverão considerar as despesas da sua elaboração nos custos indiretos de cada obra.  

A redação do manual deverá seguir um estilo direto, claro e simples, pois, será consultado por uma vasta 
gama de pessoas. Sugerimos que, após a sua elaboração, o resultado seja revisado pelo setor jurídico da 
construtora, ou por profissional capacitado, que se certificará a respeito da conformidade e legalidade das 
informações e declarações nele contidas. 

Lembramos que as informações e definições contidas nos manuais fornecidos são de inteira 
responsabilidade do CONSTRUTOR. Informações insufic ientes ou inadequadas sobre garantia e 
manutenção podem acarretar danos que obriguem o CON STRUTOR a repará-los e assumir os 
prejuízos decorrentes. 

Os procedimentos, as recomendações, as grandezas e outros parâmetros contidos no MANUAL são 
específicos, portanto o MANUAL que se aplica em uma obra não é adequado para outras. 

Na entrega da obra o construtor deve fornecer todos os projetos  “conforme construído ”, cópias das 
notas fiscais dos principais materiais e equipamentos utilizados, para rastreabilidade, cópias dos laudos de 
testes de laboratório, e outros documentos importantes para facilitar e minimizar os custos de manutenção. 
Após a entrega, deve-se cobrar dos fornecedores a garantia estipulada nos contratos. 

4 - ATUALIZAÇÃO   

O conteúdo deste manual deverá, OBRIGATORIAMENTE, ser atualizado no caso de modificações. 

Sendo a atualização do MANUAL um serviço técnico, esta somente poderá ser elaborada por profissionais 
legalmente habilitados (engenheiros ou arquitetos). 

Portanto, torna-se necessária a inclusão de um item referente aos serviços das atualizações, de acordo com 
a NBR 14.037, de março de1998, da ABNT, nos contratos com empresas ou profissionais responsáveis 
técnicos pelas modificações. 

As versões do MANUAL anteriores às atualizações deverão ser arquivadas, com a anotação "substituído 
em dd.mm.aa" para compor o histórico. 
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5 - APRESENTAÇÃO DO MANUAL 

• O MANUAL deverá ser escrito em linguagem simples e direta, vocabulário preciso e adequado aos seus 
leitores. 

• Todas as informações devem ser apresentadas de forma didática e segundo classificações que facilitem 
sua compreensão. 

• O nível de detalhamento do MANUAL deve ser compatível com a complexidade da edificação. 

O MANUAL deverá ser montado em 2 (duas vias) de igual teor , sendo uma para os arquivos da Sudecap 
e a outra para o usuário administrativo da unidade construída ou, em sua falta, a administração regional 
local. Os documentos, textos e projetos deverão ser apresentados em dois volumes (textos explicativos e 
anexos) ENCADERNADOS EM ESPIRAL. 

Formato para cada página:  

CARACTERÍSTICA ESPECIFICAÇÃO 

Tamanho A4 

Estilo de tipo Times New Roman / Arial 

Tamanho de tipo 10 pontos 

Espaçamento Simples 

Alinhamento Justificado 

Margem Superior  2,0 cm 

Margens laterais  2,0 cm 

Margem inferior  1,0 cm 

 

6 - ESTRUTURA  

O MANUAL deverá: 

• apresentar uma introdução contendo informações gerais sobre a sua organização de forma a orientar o 
leitor na obtenção das informações. 

• Conter um sumário e um índice remissivo de seu conteúdo, além de uma tabela de revisões de seu 
conteúdo onde estejam identificados todos os itens revisados, data das revisões e respectivos 
responsáveis técnicos. 

A ESTRUTURA BÁSICA DO MANUAL consiste em 4 (quatro) partes, dividido em dois volumes, sendo eles:  

VOLUME I - TEXTO EXPLICATIVO 

PARTE A – DADOS GERAIS 

• Dados gerais da obra 

• Descrição dos serviços  

• Relação dos fornecedores com especificação dos materiais e serviços 

PARTE B - GARANTIA E MANUTENÇÃO 

• Conceitos básicos 
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• Garantia 

• Manutenção 

• Glossário 

PARTE C – DOCUMENTOS E ANEXOS OPERACIONAIS 

O texto sugerido para o “Manual do usuário” em anexo, engloba os principais aspectos de uma edificação e 
foi escrito tendo em vista um padrão abrangente da construção. 

Para a elaboração deste Manual, sugerimos EXCLUIR AS PARTES NÃO PERTINENTES e 
ACRESCENTAR AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS QUE NÃO 
CONSTEM, adaptando-o, de forma clara, aos padrões de qualidade e de construção adotados por cada 
construtora. 

VOLUME II – ANEXOS 

PARTE D - PROJETOS  

• Projetos completos da obra (As Built) de acordo com as “Normas e Instruções para Elaboração de 
Projeto “Como Construído” anexa a este documento. 

• Memória de cálculo 
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1 - OBJETIVO 

A presente Norma visa estabelecer as diretrizes para a elaboração e apresentação de Projeto “Como 
Construído” (As Built) para as obras executadas pela SUDECAP e suas contratadas no Município de Belo 
Horizonte, facilitar as intervenções futuras nos empreendimentos e proporcionar maior qualidade às obras 
públicas. 

Neste documento, o Projeto “As Built” será denominado Projeto “Como Construído”. 

2 - CONDIÇÕES GERAIS 

Este documento contém as informações e instruções complementares necessárias à elaboração de projeto 
“Como Construído”. 

Os ajustes e complementações realizados continuamente pelo Supervisor serão periodicamente compilados 
e avaliados pela gerência competente da PBH, incorporando as inovações tecnológicas e experiências 
adquiridas ao longo do tempo. 

A PBH, no gerenciamento técnico e administrativo de seus contratos, considerará sempre o que neste 
manual é estabelecido, não admitindo, em hipótese alguma, a ignorância de parte ou do todo deste 
documento que, assim, presidirá a execução de seus serviços referentes a projetos “Como Construído”. 

3 - LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

Para a elaboração deste documento considerou-se como indispensável o conhecimento por parte da 
CONTRATADA de normas, especificações, métodos, padronizações, classificações, terminologias e 
simbologias estabelecidas pelo Caderno de Encargos da SUDECAP e pela ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas) direta ou indiretamente relacionadas com a construção civil, como se aqui estivessem 
transcritas: 

• NBR 14645-3 – Elaboração do “Como Construído” (As Built) para edificação. 

• Procedimento Padrão para Elaboração de Projetos – Edificações – SUDECAP 

• Procedimento Padrão para Elaboração de Projetos – Infraestrutura - SUDECAP 

• Norma DNIT – EB 117 – Projeto As Built, 2005. 

• Norma DER/SP – Elaboração de As Built de Obras Rodoviárias, março de 2006. 

4 - DEFINIÇÕES 

O Projeto “Como Construído” é a documentação técnica desenvolvida com o objetivo de registrar 
textualmente e registrar graficamente o que foi efetivamente executado num empreendimento.  

O Projeto “Como Construído” registrará as condições físicas e econômicas da execução da obra, 
fornecendo elementos relevantes para o subsídio de futuras intervenções no empreendimento, tais como 
reformas, ampliações, restauração etc. 

Após a entrega da obra, o Projeto “Como Construído” deve representar fielmente o objeto construído. 

5 - ELABORAÇÃO 

A Elaboração do Projeto “Como Construído” é de responsabilidade da Contratada, que o entregará ao 
Contratante na conclusão da obra.  

O projeto “Como Construído” deverá ser executado a partir do Projeto Executivo (inclusive os 
projetos alterados), incluindo-se os ajustes necess ários quando da execução do projeto. As 
alterações projetuais que implicarem em novos dimen sionamentos serão tratadas, exclusivamente, 
pelos projetistas da empresa que executou a alteraç ão na obra, devendo o Projeto de “Como 
Construído” ser elaborado a partir dessas modificaç ões.  

Durante a elaboração do projeto “Como Construído”, a CONTRATADA deverá: 
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• Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade – ART; 

• Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos às legislações em 
vigor; 

• Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem 
a incidir sobre o objeto do contrato.  

O Termo de Recebimento Definitivo da Obra será lavr ado mediante o recebimento do Projeto “Como 
Construído”. 

6 - ELEMENTOS DO PROJETO 

O Projeto “Como Construído” será constituído de: 

Todos os elementos gráficos constantes do Projeto Básico ou Executivo, como segue; 

• Quando ocorrerem alterações, as mesmas integrarão o Projeto “Como Construído”;  

• Quando não ocorrerem alterações, o Projeto Como Construído será o Projeto Executivo, constando 
no selo a denominação de Projeto “Como Construído” e a data atualizada. 

• Folha Rosto, contendo as informações da gestão do contrato: 

• Número do processo administrativo da licitação; 

• Modalidade e número de ordem da licitação; 

• Identificação da empresa (nome, endereço, CNPJ e inscrição); 

• Identificação do Representante legal e Responsável Técnico; 

• Número da ART de execução e de fiscalização; 

• Número do contrato, valor e prazo; 

• Data de início (OS inicial) e de conclusão; 

• Descrição dos Termos Aditivos ao Contrato: tipo (valor, prazo, valor e prazo, remanejamento, 
realinhamento etc.), valor e percentual do acréscimo ou redução, número de dias acrescidos ou 
reduzidos; 

• Quadro resumo contendo as medições e reajustamentos simples e acumulados; 

• Número do Termo de recebimento da obra; 

• Outras informações relevantes para manutenção e conservação da obra, ou dados pertinentes ao 
planejamento de obras similares. 

7 - APRESENTAÇÃO GRÁFICA 

A CONTRATADA deverá emitir os desenhos e documentos de projeto em obediência a padrões 
previamente definidos pelo CONTRATANTE. 

Os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar as normas técnicas pertinentes e 
normas de desenho técnico e o Procedimento Padrão para Elaboração de Projetos de Edificações e 
Procedimento Padrão para Elaboração de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP. 

A apresentação gráfica do Projeto “Como Construído” deverá compreender as seguintes observações: 

a) Folha Rosto: composta de texto informativo (form ato A4), onde constarão as informações e 
dados do empreendimento, conforme descrito no item anterior; 

b) Projeto “Como Construído”: representação gráfica  onde constarão todas as alterações 
processadas durante a obra nos diversos projetos co mponentes do empreendimento, em 
formatos adequados, seguindo estritamente as instru ções contidas no Procedimento Padrão 
para Elaboração de Projetos SUDECAP; 
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O Projeto “Como Construído” deverá também ser entregue em meio digital (cópia dos arquivos CD ou 
DVD). 

7.1 - PROJETOS 

Os projetos alterados, apresentados mensalmente nas medições, conforme citado no TR- “Termo de 
Referência” deste Edital, poderão ser aceitos com a indicação das “manchas” das alterações e servirão de 
base de registro a cada etapa concluída da obra, para a entrega final do Projeto “Como construído”, parte 
integrante do ”Manual do Usuário ”. 

 7.1.1 - Edificações 

O Projeto “Como Construído” de Obras de Edificações será composto da revisão do Projeto Executivo 
conforme as reais condições de execução da obra, objetivando sua atualização e manutenção, ao término 
da construção, fabricação ou montagem da obra. 

a) Formato (especificar formato) 

b) Escala (especificar escala) 

c) N.º de pranchas (especificar nº de pranchas necessárias) 

d) N.º de vias (especificar o nº de vias necessárias, no caso 2 vias),  

7.1.2 - Infraestrutura 

O Projeto “Como Construído” de Obras de Infraestrutura será composto pelo cadastro topográfico da obra 
implantada, incluindo os dispositivos de drenagem, canalização, interferências, contenção (ões) e 
pavimentação. 

a) Formato (especificar formato) 

b) Escala (especificar escala) 

c) N.º de pranchas (especificar nº de pranchas necessárias) 

d) N.º de vias (especificar o nº de vias necessárias, no caso 3 vias), sendo que 1 CD será encaminhado 
pelo Departamento de Medição de Contratos ao NEPE- PDD – Plano Diretor de Drenagem, para registro no 
sistema próprio. 

7.2 - ANEXOS 

Inserir os anexos necessários. 

7.2.1 - Modelo do selo para o projeto “Como Constru ído” 

Os projetos alterados deverão ser revistos e identificados com o selo conforme modelo abaixo. 

Caso não exista modificação em algum projeto, o mesmo poderá ser apresentado conforme projetado e vir 
carimbado no mesmo “EXECUTADO CONFORME PROJETADO” e assinado pelo responsável técnico da 
empresa, identificado de forma legível o nome/carimbo da empresa e n.º do CREA e com o “De acordo” do 
supervisor da obra. 

7.2.2 - Tutorial para preenchimento do selo 

a) IDENTIFICAÇÃO 

Campo 01: Destinados a informações complementares e notas referentes aos projetos 

Campo 02: Brasão da Prefeitura de Belo Horizonte 

Campo 03: Tipo do projeto “AS BUILT” (Arquitetônico, elétrico, etc.) 

Campo 04: Nome do empreendimento 

b) TERRENO (DADOS INDICADOS NA INFORMAÇÃO BÁSICA) 

Campo 05: Bairro de acordo com as informações básicas 
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Campo 06: Nome da regional de acordo com a informação básica: Barreiro, Centro-Sul, Leste, Norte, 
Nordeste, Noroeste, Oeste, Pampulha ou Venda Nova 

Campo 07 a 09: Número do(s) lote(s), zona(s) e quarteirão (ões), de acordo com a informação básica. 

Campo 10: Índice cadastral do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano (conforme guia de IPTU). 

Campo 11: Edificação: vestiário, auditório, etc. 

Campo 12: Tipo de uso: saúde, educação, etc. 

Campo 13: Conteúdo da folha: planta de situação, planta baixa, cortes, fachadas, planta de cobertura, etc. 

Campo 14: Data da elaboração ou revisão. 

c) RESPONSÁVEIS 

Campo 15: Nome, assinatura e CNPJ da empresa CONTRATADA para elaboração do projeto 

Campo 16: Nome do órgão executor do projeto, 

Campo 17: RT Empresa – nome, assinatura e CREA  do responsável técnico da empresa CONTRATADA. 

Campo 18: Supervisor – nome e assinatura do engenheiro ou arquiteto Supervisor da Obra 

Campo 19: Nome e assinatura do engenheiro responsável da empresa pela execução da obra 

Campo 20: Divisão – nome e assinatura do chefe da divisão responsável pela Supervisão da Obra 

Campo 21: Nome e assinatura do desenhista cadista da empresa executora da obra 

Campo 22: Departamento – nome e assinatura do chefe do departamento responsável pela Obra 

Campo 23: Número do contrato – número do contrato firmado entre a PBH e a empresa CONTRATADA 

Campo 24: Número do desenho – (p.e. Vestiário: 01, auditório: 02, etc.) 

Campo 25: Diretoria – nome e assinatura do diretor responsável da Obra 

d) PROJETO 

Campo 26: Tipo do projeto (ASB- As Built) 

Campo 27: Nome do arquivo CAD – será fornecido pelo supervisor do projeto (de acordo com o 
procedimento padrão para contratação e elaboração de projetos), onde xxx é o número referente à tabela 
de assuntos do sistema de documentação técnica que será fornecido pelo Engenheiro Supervisor: 

Ex.: 220 - Projeto geométrico / As Built (inclui vias transversais); 

 221 - Terraplanagem; 

 222 - Contenção; 

 223 - Pavimentação; 

 240 - Drenagem / canalização; 

 260 - Projetos Complementares; 

 262 - Iluminação, etc. 

Campo 28: Número da folha de projeto; se apenas uma folha indicar folha “única”, se várias folhas indicar 
1/3, 2/3, 3/3 

Campo 29: Formato – atributo físico, indicar o formato da prancha conforme normas da ABNT 
(A0/A1/A2/A3/A4 etc.) 
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7.3 - MANUAL DO USUÁRIO  

(Considerações sobre o Manual do Usuário/relação com o Manual do Usuário/inclusão de documentação.) 

8 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CREA-PB; IBEC – Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos – Regional PB. Termo de Referência para 
Elaboração de Projeto Como Construído (AS BUILT) – Estudo Preliminar. Agosto de 2007. 

DER-SP. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo. Elaboração de As Built de 
Obras Rodoviárias - IP-DE-A00/010 - Revisão A, março/2006. 

DNER. Diretrizes Básicas para elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários (Escopos Básicos/Instruções 
de Serviço). Rio de Janeiro, 1999. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Diretrizes Básicas para Projetos de Drenagem Urbana no 
Município de São Paulo. Reedição eletrônica em Abril/99. 

9 - TERMINOLOGIA 

• ANTEPROJETO  

Estudo efetuado a partir dos dados levantados na Proposta Técnica, destinado à concepção e à 
representação do conjunto de informações técnicas preliminares, necessárias ao inter-relacionamento dos 
elementos técnicos para a elaboração do projeto e estimativa de prazos dos serviços implicados. 

• APROVAÇÃO 

Nesta fase, a Supervisão receberá os serviços e projetos concluídos para liberação da respectiva etapa: 
anteprojeto, projeto pré-executivo ou projeto executivo. 

• ARQUITETO 

Segundo a ABNT NBR 5671:1990 – Participação dos intervenientes em serviços e obras de engenharia e 
arquitetura, arquiteto é o autor do projeto de Arquitetura, pessoa física legalmente habilitada, 
CONTRATADA para elaborar o projeto de um empreendimento ou parte do mesmo. 

• AS BUILT (COMO CONSTRUÍDO) 

Verificação e formatação das modificações e/ou alterações ocorridas na execução da obra, a serem 
incorporadas ao projeto executivo. 

• AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

É a verificação do nível de atendimento, pelas empresas, das especificações de prazo, preço e qualidade 
constantes em contratos, através da utilização de critérios definidos e de metodologia específica.  

• CADASTRO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE 

É o cadastro físico e dominial de cada propriedade atingida, contendo um conjunto de informações que 
inclui o levantamento planimétrico-cadastral da mesma, representada individualmente. Identifica 
proprietários da área a ser desapropriada, benfeitorias e os tipos de culturas existentes dentro da faixa de 
domínio, entre outras informações. 

•  CADERNO DE ENCARGOS 

Conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos pela 
CONTRATANTE para contratação, execução, fiscalização e controle de serviços, projetos e/ou obras. 

• CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

Documento contendo todas as características e informações dos materiais, equipamentos e serviços a 
serem utilizados na execução do projeto, bem como: sua aplicação e local, dimensões, cores, fabricantes, 
modelos, padrão de acabamento etc., visando um desempenho técnico determinado. 
 

• CADERNO DE OCORRÊNCIAS 

Constitui instrumento legal, onde serão anotadas pela Supervisão, continuamente, todas as ocorrências, 
instruções e decisões tomadas durante o desenvolvimento dos projetos. 
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• CAPACIDADE TÉCNICA OU ACERVO TÉCNICO 

Aptidão do interessado revelada por serviços e/ou obras anteriormente realizadas pelos membros de sua 
equipe técnica, instrumental, equipamentos que possui, e estrutura técnico-administrativa que utiliza. 

•   CHECK LIST 

Listagem de itens a serem verificados e compatibilizados durante toda a elaboração dos projetos por todos 
os profissionais envolvidos, inclusive o SUPERVISOR DE OBRAS 


